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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa:Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej,Wyciąg z prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy ewidencji klubów sportowych
działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej.: 139, Kod pocztowy: 01-963, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:
Wrzeciono, Numer posesji: 41, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Bielany
(dzielnica), Strona www: www.hutnikwarszawa.pl/akademia/, Adres e-mail:
akademia@hutnikwarszawa.pl, Numer telefonu: 792-932-123 ,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Wojciech Jurkiewicz
 
Adres e-mail: w.jurkiewicz@hutnikwarszawa.pl Telefon: 
695730369

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Hutnik Całego Mazowsza"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.03.2021 Data
zakończenia

22.06.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Organizacja na terenie warszawskich Bielan serii turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku szkolnym.
W swoim założeniu projekt ma angażować nie tylko dzieci uczestniczące w turnieju, ale także
towarzyszących im rodzicom w granicach wymogów sanitarnych.

Do rywalizacji zostaną zaproszone głównie kluby sportowe z województwa mazowieckiego. Ponadto
planujemy zaprosić także dzieci z okolicznych ognisk TPD i domów dziecka. Turnieje odbędą się
niezależnie od warunków pogodowych. Do zabezpieczenia zawodów zostanie zaangażowany
ratownik medyczny, a o ich rozegraniu zostaną powiadomione niezbędne służby w tym najbliższy
szpital. W organizację zawodów zaangażowanych będzie kilku wolontariuszy, którzy zostaną
pozyskani za pomocą prowadzonej kampanii w mediach klubu Hutnik Warszawa (magazyn, media
społecznościowe, strona www). W każdym turnieju planowany jest udział od 5 do 8 drużyn, co
przekłada się na średnio 60 uczestników w każdym turnieju, łącznie daje to w dwóch turniejach ok.
130 osób. Podczas wszystkich turniejów będą przestrzegane wymogi sanitarne w zakresie wówczas
obowiązującym.

Dla zapewnienia odpowiedniej frekwencji zostaną przeprowadzone działania promocyjne w postaci
kampanii plakatowej, współpracy z mediami lokalnymi, wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych
Hutnika Warszawa (strona www, media społecznościowe), wysłane zostaną również zaproszenia do
okolicznych klubów.

Na wszystkich nośnikach reklamowych pojawi się adnotacja o współfinansowaniu ze środków
Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie organizacja profesjonalnych zawodów sportowych
dla dzieci w wieku szkolnych.
Projekt "Hutnik całego Mazowsza" ma na celu między innymi zmianę stylu życia. Wprowadzenie
stałego nawyku uczestnictwa w zajęciach ruchowych jako alternatywy spędzania wolnego czasu, jak
również zmiany nawyków żywieniowych na bardziej prozdrowotne. Prowadzona będzie lista
uczestników dla określenia liczby uczestników. Ponadto zostaną przeprowadzone rozmowy z
trenerami i samym uczestnikami (jeśli warunki pozwolą również z rodzicami) w celu jakościowego
pomiaru zadania, a także dalszemu rozwojowi zawodów w przyszłości.
Zawody stanowić będą element sprawdzenia umiejętności nabytych podczas codziennych
treningów. Zadanie wpisuje w cele statutowe organizacji takich jak: upowszechnianie,
popularyzacje i propagowanie aktywności fizycznej.

W 2019 roku Hutnik Warszawa zorganizował podobne przedsięwzięcie, korzystając z tzw. małych
grantów, zadania okazało się sukcesem, dlatego też organizacja chciałaby rozszerzyć koncepcje
wydarzenia o cykl turniejów.

W roku ubiegłym w reżimie sanitarnym przeprowadzono turnieje "Hutnik Całego Mazowsza", które
także bardzo podobały się wszystkim obecnym.

Miejsce realizacji

Turnieje odbędą się na obiektach warszawskiej dzielnicy Bielany, z którymi Hutnik współpracuje.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników około 120 osób listy zgłoszeniowe

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Hutnik Warszawa to klub, który od ponad 60 lat kojarzony jest z Bielanami. W latach swojej
świetności ściągał na stadion piłkarski przy ulicy Marymonckiej kilka tysięcy kibiców. Dziś futboliści
grają w rozgrywkach IV ligi, powoli odbudowując swój dawny prestiż oraz pozycję na piłkarskiej
mapie Mazowsza. Jako zarząd Hutnika realizujemy nasze działania w oparciu o jasną i przemyślaną
wizję rozwoju. W 2019 roku Fundacja Hutnik 1957 zorganizowała podobną inicjatywę, która cieszyła
się dużym zainteresowaniem uczestników. W 2020 roku organizatorem turnieju był MKS Hutnik
Warszawa, organizacja która odpowiada w strukturze klubu za szkolenie dzieci i młodzieży z
powodzeniem realizując powierzone przez różne organizacje. Turnieje mimo panującej pandemii
były sporym sukcesem. Klub bardzo dobrze poradził sobie z reżimem sanitarnym i organizacją
imprezy.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

MKS Hutnik od kilku lat nieprzerwanie organizuje kilka turniejów rocznie dla najmłodszych
zawodników promując aktywny styl życia, angażując całe rodziny w kibicowanie i wspieranie się
wzajemnie, daje możliwość rywalizacji dzieciom i młodzieży z różnych miast i małych miejscowości.
Przygotowanie zawodów i imprez na poziomie lokalnym, miejskim, wojewódzkim, czy
ogólnopolskim jest już dla ekipy Hutnika rutyną, która daje wiele satysfakcji zarówno nam, jak i
uczestnikom.

Cykl turniejów "Hutnik Całego Mazowsza" odbywał się już dwukrotnie. Nad organizacją tego
przedsięwzięcia czuwają osoby związane z Hutnikiem i doświadczone w tego typu inicjatywach.
Trenerzy klubu i wolontariusze włączają się w propagowanie kultury fizycznej co finalnie daje
bardzo udane owoce w postaci profesjonalnie zorganizowanego turnieju.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację projektu będą osoby od wielu lat związane z
klubem Hutnik Warszawa. Posiadają one wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji zajęć
sportowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Przy realizacji zadania uczestniczyć będą
również wolontariusze i kibice związani z klubem Hutnik Warszawa, z których pomocą zostało
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zrealizowanych wiele działań społecznych i sportowych. 20 zł/godz. - wynagrodzenie dla obsługi
technicznej, liczone na podstawie średnich wycen firm specjalizujących w podobnych
przedsięwzięciach.
Przewidywany wkład osobowy: 1 000,00 zł
Zasoby rzeczowe
MKS Hutnik Warszawa ma zamiar skorzystać z zasobów sprzętowych takich jak: znaczniki, piłki,
bramki itp.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Działania promocyjne 1200,0    

2. obsługa sędziowska 1000,0    

3. obsługa techniczna 5000,0    

4. zakup trofeów sportowych 1000,0    

5. zakup drobnych upominków 1300,0    

6. opieka medyczna 1000,0    

7. obsługa księgowa 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000,0 10000,0 1000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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